
RH Estratégico e Gestão de Indicadores: gerando resultado
para a empresa e bem-estar organizacional

“Será que meu RH está atuando, de fato, como estratégico?”. Uma
organização se mantém através do resultado que ela gera para manter toda a
operação, e esse resultado pode ser reinvestido nas pessoas. Estas, por sua vez,
trabalhando com foco nos objetivos organizacionais podem gerar mais resultados
(para a empresa e para si, sua carreira). Reside aí a construção de um círculo
virtuoso que se aplica a qualquer tipo de negócio, independente do segmento de
atuação e porte. A transformação de um RH tradicional para um RH estratégico não
irá acontecer da noite para o dia, pois requer constância de propósito, como
qualquer movimento de gestão de mudança e cultura para se consolidar. O case
relata como a área de RH da HERC, juntamente com um novo ciclo de planejamento
estratégico da empresa, se direciona para uma atuação mais estratégica, voltada à
definição, mensuração e acompanhamento de indicadores em que a metodologia
PDCA foi um elemento importante na busca pela melhoria contínua.

O primeiro passo para alcançar resultados é saber onde se está no momento
e aonde quer chegar — estado atual e estado desejado. O segundo passo é saber o
que fazer neste caminho, o que demanda a execução do ciclo de melhoria contínua.
Os resultados alcançados pela HERC envolveram um longo e árduo caminho, que
nem sempre é linear. O alcance da meta é consequência da correta tratativa das
informações. Como exemplo podemos citar a diminuição do turnover de 3,14% em
2013 para 1,59% em 2021; absenteísmo de 4,08% em 2010 para 0,62% em 2021;
indicador de efetivação de 75% em 2014 para 95% em 2021; redução de 120
acidentes ano para 12 acidentes em 2021; redução de 194 dias perdidos por
acidente em 2010 para 46 em 2021, além da reconhecimento em 2021 através da
certificação GPTW como um ótimo ambiente para se trabalhar.

É importante falar dos ganhos qualitativos também, pois esta gestão de
indicadores propiciou a correta leitura de cenário interno em que só assim foi
possível identificar e implementar uma série de melhorias no ambiente
organizacional, culminando com o reconhecimento dos próprios colaboradores como
um ótimo local para se trabalhar. O envolvimento das lideranças neste processo é
um dos aspectos chave. Para Pichetti (2020) quando os gestores participam da
formulação dos planos eles se comprometem com a execução. Segundo o autor,
prover as ferramentas e o apoio necessários para que os gestores desempenhem
seu papel é função de RH. Cabe aos gestores serem os protagonistas do processo.
Envolvê-los neste fluxo, traduzindo a importância desse papel, é onde reside um
componente estratégico do RH: influenciar. Os esforços feitos para a redução do
absenteísmo, turnover, aumento da efetivação e redução de acidentes refletem
diretamente nos resultados dos negócios da empresa.

A HERC: com 58 anos de história, a HERC está consolidada no setor da
indústria de plásticos, desenvolvendo soluções que estão presentes no cotidiano de
todos. O portfólio da empresa é composto por mais de 450 itens (torneiras,
acessórios para banheiros, chuveiros, registros e lavatórios). A empresa, em
constante crescimento e modernização para acompanhar sua linha de produtos, tem
seu quadro funcional composto por 431 colaboradores.


